
 

Temat kompleksowy:   Mieszkam w Polsce 

 

27.04.- poniedziałek 

Zapoznanie z symbolami narodowymi Polski :godło, flaga, hymn państwowy. 

Kształtowanie  poczucia przynależności narodowej.  

 

Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza Cz. Janczarskiego pt: „ Co to jest Polska” 

 

- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś 

i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

 

Zachęcenie do odpowiedzi  co to jest Polska? . Polska to… zboże, samolot, 

rzeka, miasto, rodzinny dom , przedszkole. .. 



 

Zadanie 2 

Przygotuj mapę Polski i wykonaj zadanie.  

Wytnij napisy , ilustracje i naklej w odpowiednim miejscu  na kontur mapy. 

Nazwij regiony- morze, góry, jezioro. Przypomnij sobie nazwę najdłuższej rzeki 

Polski. Może pamiętasz jak nazywa się góra z której wypływa Wisła? (Barania 

Góra).  Podaj nazwę morza do którego wpada. Narysuj rzekę Wisłę na mapie. 

Podaj nazwę stolicy Polski. (Warszawa) 

 

 WARSZAWA KRAKÓW 
 

POZNAŃ OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 3 

Przeczytaj tekst i połącz ze sobą takie same ilustracje.   

 

Symbole Polski to: flaga, godło, hymn. 

Mama, tata i ja to Polacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

 

Posłuchaj hymnu narodowego. Pamiętaj o zachowaniu powagi i odpowiedniej 

postawy „ na baczność’ podczas słuchania.  Podaj tytuł hymnu ( Mazurek 

Dąbrowskiego). Powiedz w jakich ważnych sytuacjach możemy usłyszeć hymn 

narodowy ? 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ 

 

Zabawa  „ Dokończ zdanie” 

Moja ojczyzna to… 

Godło Polski to… 

Gdy słyszymy hymn to… 

Nasze symbole narodowe to… 

Flaga Polski ma barwy…. 

Dzień flagi obchodzimy… 

 

Wtorek 28.04 

 Rozwijanie aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych. 

  

Zabawa „Podróżujemy po Polsce” 

 

Podróżujemy po Polsce różnymi środkami lokomocji. Zachęcenie do 

wypowiedzi : Jakie znasz środki lokomocji? 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Zanim wyruszymy w podróż przygotuj sobie : czapkę z gazety,  sznurek, 

kartoniki z cyframi 1-7 . 

  

Wyprawa statkiem -  Rodzic podaje polecenie. Dziecko z czapką na głowie 

wykonuje polecenia  (rufa, prawa burta, lewa burta, dziób – pojęcia te należy 

dzieciom wcześniej wyjaśnić) 

- „na prawą burtę” – dziecko biegnie  na prawą stronę w pokoju 

- „na lewą burtę” – dziecko biegnie  na lewą stronę w pokoju 

- „na rufę” – dziecko biegnie na koniec pokoju 

- „na dziób” – dziecko biegnie na początek pokoju. 

Wykonując zadanie naśladuje odgłos silnie wiejącego wiatru  : szu. 

 

Dotarliśmy na brzeg  morza 

 

 Zadania: 

1.Linka to brzeg morza – przeskakujemy obunóż wskakują do wody – 

powtarzamy 3 razy, 

2.Pływamy w morzu- kładziemy się na dywanie i naśladujemy pływanie  

pamiętając, że  pływamy tylko pod opieką dorosłych. 



 3. Spacerujemy po plaży- zakładamy ciemne okulary i czapkę z gazety i  

maszerujmy -  chwytamy mamę za rękę i idziemy (dziecko przykuca)  

pamiętając o  nie oddalaniu się od opiekuna, mamy, taty. 

 

Warszawa 
Jedziemy pociągiem - przy piosence „Jedzie pociąg z daleka” 

tworzymy pociąg z rodzicem, rodzeństwem. 

 

Jesteśmy w Warszawie. Jedziemy ulicą, do ręki zabieramy np.; plastikowy talerz 

imitujący kierownicę: 

 

1.Ustawiamy krzesła i slalomem je omijamy biegnąc w ręce trzymając  

„kierownicę”.  

2. Przechodzimy między krzesłami na czworakach. 

3.Skaczemy  na jednej nodze wokół jednego krzesła. 

 

Przypominamy sobie zasady przejścia przez ulicę: 

 

 1. szukasz „zebry” lub sygnalizacji świetlnej(rozglądamy się na prawo i na 

lewo) 

2. patrzysz w lewo, w prawo i znów w lewo 

2. Gdy musisz przejść przez jezdnię w miejscu nie oznaczonym trzeba: 

-spojrzeć w lewo, w prawo i znów w lewo, a gdy nic nie jedzie – przejść. 

 

Góry 
Lecimy samolotem – rozkładamy szeroko ramiona i lecimy.      

„Wspinaczka górska”- zabawa ruchowa. Jesteśmy w górach, wspinamy się 

wysoko (kolana unosimy wysoko w górę), idziemy ciężko pod górę. Jesteśmy 

na szczycie. Rozglądamy się dookoła, w lewo, wprawo, jeszcze raz. Schodzimy 

na paluszkach w dół.       

 „Oddychamy czystym powietrzem” –  wciągamy nosem , wypuszczamy ustami.  

 

  

Wracamy do domu autobusem   

Zabawa „Odjeżdża autobus numer…”- rodzic mówi, który  numer autobusu 

odjeżdża , a dziecko podnosi kartonik z wybraną  cyfrą . 

 

Środa 29. 04. 

Poznanie cyfry 8 , utrwalenie liczenia w zakresie 8, utrwalenie liczebników 

porządkowych. 

 

 



Zadanie  1 

 

Policz elementy pokaż odpowiednią liczbę palców.  

 

 

Zadanie 2 

 Zabawa - "Leniwe Ósemki" - kreślenie kciukiem, płynnym ruchem poziomej 

ósemki, zaczynając od punktu środkowego na wysokości oczu w lewo. 

 



Zadanie 3 

Połącz cyfrę 8 z odpowiedni ilością elementów.  

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Przekształć cyfrę 8 w „coś”.  Możesz ją położyć poziomo lub pionowo i staraj 

się dorysować jakiś element tak, aby powstało coś nowego np. bałwanek, 

okulary, maska, auto, itp.  Czekamy na wasze pomysły.  

 

 

 

 

 

 



Czwartek 30.04 

Poznanie znaku graficznego litery Ł, ł. Doskonalenie analizy sylabowej  i 

głoskowej  wyrazów. Odczytywanie sylab z poznaną literą.  

 

Zadanie 1 

 

Przyjrzyj się ilustracji.  Nazwij narzędzia ogrodnika.  Poszukaj łopaty. Powiedz  

do czego się jej używa.  

 

 

 

 

 

Wymawianie sylabami wyrazu: łopata- uderzaniem klockiem o klocek – policz 

sylaby. 

Policz głoski w wyrazie łopata 

Powiedz, które litery to SAMOGŁOSKI, a które SPÓŁGŁOSKI w wyrazie 

łopata 

 



Wymień  wyrazy ,w których  na początku słychać głoskę ł  np ;łuk, łódka , łapa, 

łata, łokieć… 

 

 

Zadanie 2 

 

Zabawa ruchowa  – na sygnał  START dziecko biega po pokoju  na sygnał 

STOP zatrzymuje się i dotyka łokciem  rodzica- propozycje – lewym, prawym , 

na stojąco, tyłem, na siedząco.  

 

Zadanie 3 

 

Przeczytaj : 

ła, ło, łe, ły,  

łi, łu 

ał, oł, eł, ył,  

ił, uł 
  

Zadanie 4 

 

Pokaz sposobu pisania litery.  

Na początek napisz ją na tacy z mąką. 

 

 

 



 

 

Zadanie 5 

 

Napisz po śladzie 

 

 



Zadanie 6 

Wypełnij łopatę dowolną techniką np. pokoloruj kredkami, pomaluj 

farbami, wypełnij plasteliną lub wykonaj wydzierankę. 

 


